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شهرستان

چهارشنبه  23مرداد 1398
شماره 2526

اخبار

خبرنگاران فعال بسیج و سپاه استان
مازندران تجلیل شدند

ساری – قاسمیان:
همایش تجلیل از خبرنگاران
استان مازندران بمناسبت
روز خبرنگار در سپاه کربال
مازندران با حضور خبرنگاران
استان ،سردار شریف معاون روابط عمومی سپاه پاسداران و
سردار بابایی فرمانده سپاه کربال برگزار شد.
به گزارش خبرنگار عصررسانه ،سردار رمضان شریف
در آیین تجلیل از خبرنگاران برتر جشنواره راهیان نور و
فعاالن حوزه بسیج و سپاه که در سالن الغدیر سپاه کربالی
مازندران برگزار شد با بیان اینکه ما با تمام وجود اعتقاد
داریم که کار رسانهای یکی از مولههای اصلی قدرتهای
نظام جمهوری اسالمی است ،قدرت گفتمانی را اصلیترین
قدرت برشمرد.
وی افزود :گفتمان جز اصول اولیه کارهای خبری
است ،هرچه محتوای پیام قدرتمندتر باشد تاثیرگذاری آن
بیشتر است ،آنچه خیلی مهم است قدرت گفتمان است که
بر مبنی آن پیام تولید میشود.
حجت االسالم و المسلمین یداهلل غالمی ،مسئول
نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربالی مازندران در این
مراسم با گرامی داشت روز عرفه ،اظهار داشت :استکبار
جهانی در حکومت دینی تالش دارد مناسبات مذهبی
مسلمانان نظیر عرفه را خاموش جلوه دهد.
وی افزود :اصحاب رسانه و هنر باید نسبت به پوشش
مناسبتهای معنوی و مذهبی نظیر عرفه برای ارتقا بصیرت
افزایی آحاد جامعه نقش آفرین باشند.
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربالی
مازندران با اشاره به اینکه ساالر شهیدان دعای عرفه را
بسیار ارزشمند میدانند ،تصریح کرد :برای حفظ جمهوری
اسالمی باید مبانی معرفتی و ارزشی نظام اسالمی تقویت
شود .غالمی با بیان اینکه خبرنگاران بسیجی نقش آفرین
در حفظ ارزشهای انقالب و اسالم هستند ،افزود :نقش
شهدای رسانه در ترویج مبانی معرفتی اسالم موثر و مفید
بوده است .سردار محمد حسین بابایی ،فرمانده سپاه
کربالی مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه اصحاب
رسانه استان در همکاری با بسیج و سپاه موفق ظاهر شدند،
گفت :نقش آفرینی رسانههای ارزشی مازندران موثر بوده
است .وی با اشاره به اینکه نیروهای انقالبی در استان فعال
و پرکار هستند و به مردم خدمت رسانی دارند ،تصریح
کرد :در عرصه جهاد علمی به پژوهشگران ،مخترعان و
مبتکران خدمات می دهیم .فرمانده سپاه کربالی مازندران
با بیان اینکه سپاه استان در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
با اصحاب رسانه موفق عمل کرده است ،افزود :نقش صدا
و سیما در ترویج ارزشهای دینی و انقالبی و مبانی سپاه
پاسداران تقویت شده است .در این مراسم بیانیه اصحاب
رسانه مازندران در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری در
مورد گام دوم انقالب قرائت شد.
گفتنی است در پایان این مراسم ضمن تجلیل از
خبرنگاران فعال حوزه بسیج و سپاه مازندران ،از خانواده
شهید شاخص رسانه ای مازندران و مستندساز شهید هادی
باغبانی تجلیل شد.

نمایشگاههای تجهیزات هتل و رستوران
و نوشیدنیها در اصفهان برپا میشوند

«سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل ،رستوران،
فست فود ،کافی شاپ و قنادی» و «اولین نمایشگاه
نوشیدنیهای سرد و گرم» دو نمایشگاهی هستند که به
صورت همزمان طی روزهای پایانی مردادماه در اصفهان برپا
میشوند.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استان اصفهان ،این دو نمایشگاه جذاب و خاص ،در شرایطی
برپا میشوند که برندهای مطرح کشور در زمینه تجهیزات
هتل ،رستوران ،فستفود و کافیشاپ و همچنین فعاالن
برجسته حوزه نوشیدنیهای گرم و سرد در آنها حضور
خواهند داشت و آخرین یافتهها و توانمندیهای خود را در
این حوزه به نمایش میگذارند.
در مجموع این دو نمایشگاه 100 ،شرکت و موسسه از
استانهای اصفهان ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان
رضوی ،قم و مازندران حضور خواهند داشت و طی روزهای

 23تا  26مردادماه ،فعالیتهای خود را در  8هزار مترمربع
فضای نمایشگاهی به معرض بازدید عمومی میگذارند.
صنایع مبل نظری ،چینی زرین ،ایران سرما ،نگین
هوشمند پاژ ،دکوراسیون داخلی خاتمی ،شرکت پلت،
شرکت پرشیا استیل ،گروه صنعتی مجلسی ،گروه صنعتی
شکوهی ،تابان استیل ،فیزیک ماشین ،گروه تجهیزات حسام،
گروه تجهیزات هات ،ماشینسازی خندابی ،آیسان خاورمیانه

کاال ،هرمس برنا ویژن ،اقتصاد اطلس ،الماس ماندگار،
سالیز ،وایتولت ،قهوه تیره حسام و دانههای سبز پارتاک از
جمله مهمترین شرکتهایی به شمار میروند که در این دو
نمایشگاه حضور خواهند داشت.
این نمایشگاه ،هدفهای مهمی را در دستور کاری خود
قرار داده که از آن جمله میتوان به بررسی استانداردهای
بینالمللی و روشهای دستیابی به آن ،شناسایی آخرین
دستاوردها و تکنولوژیهای داخلی و خارجی در صنایع
غذایی به ویژه فستفود و نوشیدنیها ،معرفی توانمندیهای
شرکتهای تولیدکننده صنایع غذایی ،فرآوردههای نوشیدنی
و صنایع بسته بندی مرتبط و نقش فرهنگ و بافت اجتماعی
در نوع مصرف نوشیدنی ها اشاره کرد.عالقمندان به بازدید از
این دو نمایشگاه میتوانند از ساعت  17تا  23روزهای  23تا
 26مردادماه به محل برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

دکتر حسینی شاهرودی در جلسه شورای اداری استان سمنان باحضور وزیر اطالعات اظهارداشت:

هر حرکتی که موجب یاس و ناامیدی مردم شود ،باید بهصورت قاطع و جدی برخورد شود

سمنان -حسین بابامحمدی :دکتر حسینی
نماینده مردم شاهرودومیامی درمجلس
شورای اسالمی درجلسه شورای اداری
استان سمنان که باحضور وزیراطالعات
تشکیل گردید گفت  :سالگرد عملیات
پیروزمندانه مرصاد ،روز خبرنگار ،عید قربان،
عید غدیر و همچنین دهه والیت را تبریک
و تهنیت عرض می کنم .دکترحسینی گفت
:عملیات پیروزمندانه مرصاد ،عملیاتی بود
که پاسداران سپاه قائم آل محمد(ص) ورق
درخشانی را در تاریخ جنگ و این مرز و بوم
نشاندند و به گفته مقام معظم رهبری(مد
ظله العالی) اگر نبود این سپاه و رزمندگان
آن ،شرایط ما متفاوت می شد.وی افزود:

همزمان با افتخار آفرینی های رزمندگان
ما در مرصاد ،ما شاهد مجاهدتهای خاموش
فرزندان این مرز و بوم در داخل کشور بودیم.
فرمان تاریخی امام بزرگوار مبنی بر اینکه
منافقینی که هنوز در موضع خود هستند
حکمشان اعدام و کسانیکه توبه کردند ،اینها
در امان هستند و حرکت مقتدرانه سربازان
گمنام در داخل ،باعث شد تا فتنه بزرگی در
نطفه خفه شود.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان
اظهارداشت  :در طول تاریخ  ۴۰ساله
انقالب ،ما شاهد رشادت ها و مجاهدت های
خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج)
هستیم .اوایل انقالب مقابله با گروهک
های چپ و ضد انقالب و سلطنت طلب،
در دوران جنگ تحمیلی حفاظت از کیان
و امنیت داخلی و جبهه های جنگ و حضور
نامحسوس در کشور عراق و دشمنان قسم
خورده ما ،در دوران سازندگی و پس از
آن در صیانت از سرمایه های عظیم نظام،
بخشهایی از رشادت ها و مجاهدت های

سربازارن گمنام امام زمان(عج) بود .وی
افزود:در شرایط خاص فعلی که شاهد جنگ
اقتصادی و جنگ فرهنگی با تمام شدت از
سوی دشمنان نظام هستیم ،باز هم شاهد
حضور این عزیزان در مقابله دسیسه های
دشمنان در داخل و خارج از کشور هستیم.
در برهه ای که بروز و ظهور داعش در کشور
های همسایه اتفاق افتاد ،باز ما شاهد بودیم
که ایران اسالمی امن تریننقطه خاور میانه
بود و این تشکیالت بود که از ایجاد نطفه
شوم داعش در داخل کشور جلوگیری کرد.
همه می دانیم بروز و ظهور داعش برای
مقابله با انقالب اسالمی و تفکر انقالب
اسالمی در منطقه بود کهنتوانستند جای
پای حتی کوچکی برای خود در کشور باز
کنند که ثمره اقدامات جهادی و اطالعاتی
این وزاتخانه بود.
شاهرودومیامی
مردم
نماینده
درمجلس شورای اسالمی گفت :از حضور
فعال اینعزیزان به شکل مجاهدت های
خاموش در عرصه نظام و انقالب اسالمی

باید تقدیر و تشکر کنیم.ماموریت و نقش
اساسی و اصلی این وزارتخانه صیانت از
انقالب ،صیانت از نظام و سرمایه های این
نظام است که بزرگترین سرمایه این نظام
نیز مردم هستند .هرحرکتی که موجب
یاس و ناامیدی مردم شود ،باید به صورت
قاطع و جدی برخورد صورت بگیرد و
نباید اجازه دهیم که این مهم شکل بگیرد.
صیانت از خود مردم به عنوان حافظان
انقالب ،دومین وظیفه و ماموریت اصلی این
وزارتخانه است و این حضور ،حضوری است
که نگهدارنده نظام و انقالب بوده و هست.
باید با هرگونه حرکتی که مردم را به یاس
و ناامیدی کشانده و تاب اوری مردم را در
برابر مشکالت عدیده ای که امروز در حوزه
اقتصادی با ان مواجه هستیم ،باید به صورت
جدی پیشگیری شده و با آن مقابله کنیم.
از وزیر محترم ،معاونین ،پرسنل مظلوم آنها
و سربازارن گمنام امام زمان(عج) به واسطه
اقدامات موثر و مطلوب تقدیر و قدردانی
دارم.

برگزاری دوره آموزشی روشهای کنترل آفات و بیماریهای جنگل و مرتع در شهرستان آق قال
دوره آموزشی روشهای کنترل آفات و
بیماریهای جنگل و مرتع در سالن اجتماعات
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قال،
در روز پنجشنبه مورخهی دهم مرداد ماه
1398توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
برگزار گردید.

اورمز رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان آق قال اعالم
نمودند :این دوره در راستای تحقق اهداف
و سیاستهای سازمان جنگل ها،مراتع و
آبخیزداری کشور و در جهت توانمندسازی
جوامع محلی و با توجه به طغیان آفت ملخ

مهاجر در چند سال اخیر در مراتع شمال
شهرستان با فراخوانی از بهره برداران و
نمایندگان طرحهای مرتعداری برگزار شد.
وی گفت :این دوره باتوجه به
هماهنگی های بعمل آمده با اداره
آموزش،ترویج ومشارکتهای مردمی اداره کل،

و مطالب درس براساس سرفصل تعریف شده
برگزار شد.
شایان ذکر است در این دوره آموزشی
تعداد  30نفر از بهره برداران و نمایندگان
طرح های مرتعداری حضور داشته و آموزش
الزم را فرا گرفتند.

خبر كوتاه

قدردانی امام جمعه تبریز از پاسخگویی
به سؤاالت دینی دفتر تبلیغات اسالمی

نماینده ولی فقیه در استان
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از
فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی به
سؤاالت دینی دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم تقدیر و تشکر کرد .به
گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی ،دوره مقدماتی «مهارت
های پاسخگویی دینی» با همکاری مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت
دینی در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی
برگزار شد .این دوره با حضور حجت االسالم والمسلمین آل هاشم
«نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و رئیس حوزه های علمیه
استان» ،آیت اهلل سید احمد خاتمی «عضو جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم» ،حجت االسالم والمسلمین علی مخدوم «رئیس مرکز
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی» و حجت االسالم والمسلمین
روشن تن «مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آذربایجان
شرقی» در تبریز برگزار شد .در این مراسم ،آیت اهلل خاتمی با اشاره
به اهمیت پاسخگویی دینی ،اظهار داشت :با توجه به تجارب و
تخصص ویژه مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی در این زمینه،
برگزاری این دوره ها اقدامی شایسته و الزم است .وی گفت :عدم
ورود بی مقدمه به پاسخگویی ،وجود عنصر حق جویی و حقپذیری
در سؤال کننده و پاسخگو در سطحی شایسته و عدم سیاسی و
جناحی شدن پرسش و پاسخ سه موضوع مهمی است که باید در
پاسخگویی در نظر داشت .در این دوره ،حجت االسالم والمسلمین
آل هاشم با تشکر و قدردانی از طراحان و برگزارکنندگان این دوره ،به
شایستگی ها و استعدادهای علمی و تبلیغی بانوان طلبه اشاره کرد:

تجارت و بازرگانی استان بوشهر
رونق می گیرد

بوشهر-خبرنگارعصررسانه :ناظرگمرکات استان و
مدیرکل گمرک بوشهرگفت :گمرک بوشهر یکی از گمرکات
مهم و موثر کشوراست که در رویه های گمرکی نیز جزگمرکات
اول کشور قراردارد .بهروزقره بیگی درگفت وگوباخبرنگاران
اظهارداشت :دراستان بوشهر  ۱۴گمرک وجود دارد که مشتمل بر
سه اداره کل گمرک منطقه ویژه بوشهر،منطقه ویژه انرژی پارس
جنوبی واداره کل گناوه و سایر گمرکات در سطح اداره و همچنین
سه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ،۱بوشهر  ۲و منطقه ویژه
اقتصادی پارس جنوبی فعال است .وی افزود :در ارتباط با توسعه
زیرساخت ها فعال شدن کشتی گراند فری در مسیر بوشهر-قطر
ظرفیت خیلی خوبی است که با اقداماتی که در سطح استان با
پیگیری استانداری و اداره کل بنادر و گمرک صورت گرفته امیدوار
هستیم باعث رونق در بخش های مختلف شود .ناظرگمرکات
استان و مدیرکل گمرک بوشهرادامه داد :همه رویه هایی که در
گمرکات بزرگ کشور وجود دارد در سطح استان بوشهر نیز بوده
و فعال هستند که از جمله آنها می توان به صادرات قطعی ،صادرت
موقت ،واردات قطعی ،واردت موقت ،ترانزیت داخلی و خارجی،
کارنه تیر ،کران بری ( کابوتاژ) ،امانات پستی ،ملوانی ،مرزنشیینی،
مسافری اشاره کرد .قره بیگی گفت :دراین راستا درنشستی که در
حضور هیات تحقیق و تفحص مجلس ازگمرک برگزار شد عملکرد
گمرکات استان بوشهر به درستی تبیین و ارائه گردید و سپس
حسب بازدید و جلسات تخصصی که در سطح استان برگزار شد و
درخواست های تجار استان و گمرک با استدالل های کارشناسی
در این حوزه به هیات یاد شده ارائه شد .وی تصریح کرد :یکی
از درخواست های جدی تجار حذف استثنائات  ۲۰درصد تخفیف
سود بازرگانی بود که این مهم نیز مورد موافقت قرارگرفت.

